ระบบจัดการสอบ
การนําเข้ าและการดูรายละเอีย ดข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป.1
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1. สิท ธิการใช้ งาน
ผู้ทีมีสิทธิเข้ าใช้ งาน ในการนําเข้ าและการดูรายละเอียดข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ได้ แก่
1.1. ผู้ใช้ ระดับศูนย์สอบ (ESA) ต้ องเป็ นศูนย์สอบทีมีการจัดสอบเท่านัน
1.2. ผู้ใช้ ระดับโรงเรี ยน (SCH) ต้ องเป็ นโรงเรี ยนทีเป็ นสนามสอบเท่านัน
2. การนําเข้ าและการดูร ายละเอีย ดข้อ มูล คะแนนการอ่ าน ป.1
เมือผู้ใช้ งานเข้ าสูร่ ะบบเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะแสดงหน้ าจอหลักดังรูป

โดยเมนู “คะแนนการอ่าน ป. ” จะมีเมนูย่อยดังนี
 1. ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. สําหรับดูคะแนนการอ่าน และดาวน์โหลดแบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูล
คะแนนการสอบ
 2. นําส่งคะแนนการอ่าน ป. สําหรับนําส่งข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. เข้ าระบบ
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2.1. การดาวน์โหลดแบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป.
2.1.1. คลิกทีเมนู “คะแนนการอ่าน ป. ” เลือกเมนูย่อย “1. ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ”
ระบบจะแสดงหน้ าจอข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรียนแต่ละคน ดังรู ป

หน้ าจอนีสามารถเลือกเงือนไขการค้ นหาได้ ดงั นี
 เลือกโรงเรี ยนทีต้ องการ เฉพาะสิทธิผู้ใช้ งานทีเป็ นศูนย์สอบ (ESA)
 เลือกห้ องสอบทีต้ องการ
 เลือกสถานะของการนําเข้ าข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป.
o สถานะยังไม่บนั ทึก หมายถึง ยังไม่มกี ารนําส่งคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรี ยนเข้ าระบบ
o สถานะบันทึกแล้ ว หมายถึง ได้มีการนําส่งคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรี ยนเข้ าระบบแล้ ว
 กรอกข้ อมูล ชือ, นามสกุล หรื อเลขประจําตัวประชาชน ของนักเรี ยนทีต้ องการค้ นหา
เมือผู้ใช้ งานเลือกเงือนไขทีต้ องการค้ นหาเรียบร้ อยแล้ ว ให้ คลิกทีปุ่ ม “แสดงข้ อมูล” ระบบจะแสดง
ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรี ยนแต่ละคนภายใต้ เงือนไขทีเลือกไว้ ดังรูป

หน้ า 4/15

2.1.2. คลิกทีปุ่ ม “ดาวน์โหลด” เพือดาวน์โหลดแบบฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป.
โดยการดาวน์โหลดไฟล์จากระบบจะได้ ไฟล์แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
 ประเภทไฟล์ซิป (.zip) คือไฟล์ทได้
ี จากกรณีทีไม่ได้ เลือกห้ องสอบ ระบบจะทําการรวมแบบฟอร์ ม
การกรอกข้ อมูลคะแนนของห้ องสอบทังหมด รวมเป็ น 1 ไฟล์ zip ผู้ใช้ งานจะต้ องทําการแตกไฟล์
zip ก่อนจึงจะได้ แบบฟอร์ มการกรอกข้ อมูลคะแนนของแต่ละห้ องสอบ สําหรับนําไปบันทึกคะแนน
รูปแบบของชือไฟล์ซิปทีดาวน์โหลดออกมา ประกอบด้ วย รหัสโรงเรียน 10 หลัก ตามด้ วย
รหัสระดับชัน 2 หลัก ตามด้ วยเครื องหมายขีดล่าง (_) และตามด้ วยวันเวลาทีดาวน์โหลดไฟล์ เช่น
“3013100101P1_25610213103936.zip”
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 ประเภทไฟล์ Excel (.xlsx) คือไฟล์ทีได้ จากกรณีทีมีการเลือกห้ องสอบทีต้ องการก่อน
รูปแบบของชือไฟล์ Excel ทีดาวน์โหลดออกมา ประกอบด้วย “EXAM_ROOM_” ตามด้ วย
รหัสโรงเรี ยน 10 หลัก ตามด้ วยรหัสระดับชัน 2 หลัก ตามด้ วยเครื องหมายขีดล่าง (_) ตามด้ วยรหัส
เลขทีห้ องสอบ 5 หลัก ตามด้ วยเครื องหมายขีดล่าง (_) และตามด้ วยวันเวลาทีดาวน์ โหลดไฟล์ เช่น
“EXAM_ROOM_3013100101P1_23788_25610213103833.xlsx “

2.2. การกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป.1
2.2.1. แบบฟอร์ มสําหรับกรอกคะแนนการอ่าน ป. จะแบ่งเป็ น 2 Sheet ดังรูป คือ
 Sheet1 : วิชาอ่านออกเสียง
 Sheet2 : วิชาอ่านรู้ เรื อง

2.2.2. ข้ อมูลทีจําเป็ นต้ องกรอก ได้ แก่ รหัสโรงเรี ยน, ชือโรงเรี ยน, รหัสบัตรประชาชน, คํานําหน้ าชือ, ชือ,
นามสกุล, ประเภทเด็ก, สถานะการเข้ าสอบ
2.2.3. ในการกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ระบบอนุญาตให้ ผ้ ใู ช้ งานสามารถปรับปรุงข้ อมูลของ
นักเรียนได้ โดยจะแบ่งเงือนไขการปรับปรุ งข้ อมูลนักเรี ยนได้ ตามประเภทของนักเรี ยน ซึงแบ่งออกเป็ น
2 ประเภทดังนี
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 ประเภทนักเรี ยนปกติ : คือนักเรี ยนทีมีเลขทีนังสอบอยู่ในห้ องสอบ (ผ่านระบบจัดทีนังสอบ) ข้ อมูล
ของนักเรี ยนทีสามารถปรับปรุ งได้ ได้ แก่ รหัสบัตรประชาชน, คํานําหน้ าชือ, ชือ, นามสกุล,
สถานะการเข้ าสอบ และคะแนนการสอบ

 ประเภทนักเรี ยน Walk-in : คือนักเรี ยนทีไม่มเี ลขทีนังสอบ (ในห้ องสอบ) ข้ อมูลของนักเรี ยน
ทีสามารถปรับปรุงได้ ได้ แก่ รหัสโรงเรี ยน, ชือโรงเรี ยน, รหัสบัตรประชาชน, คํานําหน้ าชือ, ชือ,
นามสกุล, ประเภทเด็ก, สถานะการเข้ าสอบ และคะแนนการสอบ

2.2.4. การกรอกคะแนนสอบ และการระบุสถานะการเข้ าสอบ
 การกรอกคะแนนสอบ
 กรอก 0 หมายถึง นักเรี ยนทําข้ อสอบได้ 0 คะแนน
 เว้ นว่าง หมายถึง นักเรี ยนขาดสอบของวิชานันๆ
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 การระบุสถานะการเข้ าสอบ
 เข้ าสอบ หมายถึง นักเรี ยนเข้ าสอบ
 ขาดสอบ หมายถึง นักเรี ยนไม่ได้ เข้ าสอบ หากระบุสถานะนีจะต้ องไม่มีการกรอกคะแนนสอบ
ของนักเรี ยนทีขาดสอบ หากมีการกรอกคะแนนสอบของนักเรียนทีมีสถานะขาดสอบมา จะไม่
สามารถนําเข้ าข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. เข้ าระบบได้

หมายเหตุ
1. การกรอกข้ อมูลทัวไปของนักเรี ยนทีมีเลขทีนังสอบแล้ ว หากมีการสอบครบทัง 2 วิชา (อ่านออกเสียง,
อ่านรู้เรื อง) ผู้ทีมีหน้ าทีกรอกข้ อมูลจะต้ องทําการกรอกข้ อมูลให้ ถูกต้ องครบถ้ วนตรงกันทัง 2 วิชา
2. นักเรียนประเภท Walk-in การกรอกข้ อมูลคะแนนจะต้ องกรอกที “ไฟล์ Excel ทีเป็ นห้ องสอบห้ อง
สุดท้ ายของแต่ละประเภทห้ อง” เท่านัน
3. นักเรียนประเภท Walk-in การกรอกรหัสโรงเรี ยนจะต้ องเป็ นโรงเรี ยนทีมีการสอบ และทําการกําหนด
โรงเรี ยนเข้ าสนามสอบแล้ วเท่านัน หากเป็ นโรงเรี ยนใหม่ (ไม่มีข้อมูลในระบบ) จะต้ องแจ้ งให้ ทาง สพฐ.
ทราบ เพือดําเนินการ 3 ขันตอน คือ
1) ทําการเพิมข้ อมูลโรงเรี ยนใหม่
2) เพิมโรงเรี ยนใหม่เข้ าศูนย์สอบ
3) กําหนดสนามสอบให้ กบั โรงเรี ยนทีเพิมใหม่
4. นักเรียนประเภท Walk-in จะมีเลขทีนังสอบขึนต้ นด้ วย “99” และตามด้ วยตัวเลขอัตโนมัติ 6 หลักที
ระบบสร้ างให้ เช่น “99000001”
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2.3. การนําส่งคะแนนการอ่าน ป. เข้ าระบบ
2.3.1. คลิกทีเมนู “คะแนนการอ่าน ป. ” เลือกเมนูย่อย “2. นําส่งคะแนนการอ่าน ป. ” ระบบจะแสดง
หน้ าจอสําหรับนําส่งคะแนนการอ่าน ป. เข้ าระบบ ดังรู ป

2.3.2. ทีหน้ าจอนําส่งคะแนนการอ่าน ป. ระบบอนุญาตให้ นําส่งไฟล์ข้อมูลคะแนนการอ่าน ป.
ได้ 2 ประเภทคือ ไฟล์ Excel(.xlsx) และไฟล์ .zip เท่านัน ซึงหากต้ องการนําส่งไฟล์ .zip ผู้ใช้ งาน
จะต้ องทําการรวมไฟล์ Excel ของห้ องสอบ ทีได้ มีการกรอกข้ อมูลคะแนนสอบของนักเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว
มา zip รวมกันเป็ น 1 ไฟล์ก่อน
2.3.3. เมือเตรียมไฟล์ข้อมูลแล้ ว คลิกทีปุ่ ม “เลือกไฟล์” หรื อ “Choose Files”ระบบจะแสดงหน้ าจอ
ให้ ผ้ ใู ช้ งานเลือกไฟล์ทีเตรี ยมไว้ ดงั รู ป
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2.3.4. คลิกทีปุ่ ม “นําส่งข้ อมูล” ดังรู ป เพือนําส่งข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. เข้ าระบบ

2.3.5. หากนําเข้ าข้ อมูลสําเร็ จ ระบบจะแสดงข้ อความว่า “ นําส่งข้ อมูลคะแนน ป. “สําเร็จ” ” ให้ คลิกที
ปุ่ ม “ตกลง” ดังรูป เพือจบขันตอนการนําส่งข้ อมูล

2.3.6. หากนําเข้ าข้ อมูลไม่สําเร็ จ ระบบจะแสดงหน้ าต่างแจ้ งเตือนข้ อผิดพลาดทีพบ
- กรณีนําส่งไฟล์ Excel (.xlsx) ระบบแจ้ งเตือนข้ อผิดพลาดทีพบดังรู ป
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- กรณีนําส่งไฟล์ .zip ระบบแจ้ งเตือนข้ อผิดพลาดทีพบดังรู ป หากต้ องนําส่งข้ อมูลใหม่ ผู้ใช้ งาน
ต้ องแก้ ไขข้ อมูลไฟล์ทีมีสถานะนําส่ง “ไม่สําเร็ จ” ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง และนําส่งข้ อมูลใหม่

- กรณีนําส่งข้ อมูลนักเรี ยน Walk-in ทีอยู่ในไฟล์ทีไม่ใช่ห้องสอบห้ องสุดท้ าย ระบบแจ้ งเตือน

ข้ อผิดพลาดทีพบดังรู ป
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2.3.7. กลับมาทีหน้ าจอ “ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ” ให้ คลิกทีปุ่ ม “แสดงข้ อมูล” เพือตรวจสอบสถานะ
ข้ อมูลหากนําส่งข้ อมูลสําเร็จระบบจะเปลียนสถานะเป็ น “บันทึกแล้ ว” ดังรูป

2.4. การลบข้ อมูลนักเรี ยน และคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรี ยนทีเป็ นประเภท Walk-in
2.4.1. ทีหน้ าจอ “ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ” ให้ เลือกห้ องสอบทีเป็ นห้ องสุดท้ าย แล้ วคลิกทีปุ่ ม “แสดง
ข้ อมูล” ดังรู ป
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2.4.2. หากมีการนําเข้ าข้ อมูลนักเรี ยนและคะแนนการอ่าน ป. ของนักเรี ยนประเภท Walk-in ไว้ แล้ ว ระบบ
จะแสดงปุ่ ม “ลบ” ไว้ ด้านขวามือ ดังรูป

2.4.3. คลิกทีปุ่ ม “ลบ” ของนักเรี ยน Walk-in ทีต้ องการลบข้ อมูล ระบบจะแสดงข้ อความแจ้ งเพือให้ ยืนยัน
การลบข้ อมูลนักเรี ยน Walk-in ให้ คลิกทีปุ่ ม “OK” เพือยืนยันการลบข้ อมูลนักเรียน Walk-in หรื อคลิก
ทีปุ่ ม “Cancel” เพือยกเลิกการลบข้ อมูลนักเรี ยน Walk-in ดังรูป

หน้ า 13/15

2.4.4. เมือยืนยันการลบข้ อมูลแล้ ว ระบบจะแสดงข้ อความแจ้ งว่า “ ลบข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ของ
เลขทีนังสอบ XXXXXXXX เรี ยบร้ อยแล้ ว” ให้ คลิกทีปุ่ ม “ตกลง” ดังรูป เพือจบขันตอนการลบข้ อมูล
นักเรียน Walk-in

3. การดูร ายละเอีย ดข้ อ มูล คะแนนการอ่ าน ป.
3.1. ทีหน้ าจอ “ข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. ” ให้ คลิกทีชือของนักเรี ยนทีต้ องการดูข้อมูลดังรู ป

3.2. เมือคลิกทีชือของนักเรี ยนแล้ ว ระบบจะแสดงหน้ าต่างทีแสดงข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. อย่างละเอียด
ได้ แก่ ข้ อมูลคะแนนสอบของแต่ละวิชา, คะแนนรวมของทัง 2 วิชา, วันทีและเวลาทีนําเข้ าข้ อมูลล่าสุด ดังรู ป
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3.3. หากผู้ใช้ งานตรวจสอบรายละเอียดข้ อมูลแล้ว พบว่าข้ อมูลทีนําส่งไปก่อนหน้ านีไม่ถูกต้ อง สามารถทําการ
ปรับปรุ งข้ อมูลใหม่ได้ โดยต้ องทําการดาวน์โหลดไฟล์สําหรับกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. จากระบบ
มาใหม่ ทําการปรับปรุงข้ อมูลให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน แล้ วนําส่งข้ อมูลเข้ าระบบใหม่อีกครัง
หมายเหตุ
1. การนําส่งข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. หากมีการนําส่งข้ อมูลของนักเรี ยนคนเดียวกันหลายครัง ระบบจะปรับปรุ ง
ข้ อมูลให้ ตามไฟล์ข้อมูลทีนําส่งสําเร็จล่าสุดเท่านัน
2. การดาวน์โหลดฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. และการนําส่งข้ อมูลคะแนนการอ่าน ป. สามารถ
ดําเนินการได้ ตามช่วงปฏิทินการทํางานทีระบบได้ กําหนดไว้ เท่านัน
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